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Nørregade 6 · 8300 Odder
Tlf. 8780 2800
www.kvicklyodder.dk 

Oplevelser ud over det sædvanlige
Kvickly Odder tilbyder en god 
handelsoplevelse i 
velassorterede specialafdelinger:
Kolonial
Slagter
Isenkram
Galleria
Delikatesse
Ost
Frugt og grønt
Vin
Bager
Tekstil
Parfumeri
Kiosk

På 1. sal har vi vekslende kunst-
udstillinger, musikoplevelser, events 
og mulighed for trådløs netopkobling 
evt. i forbindelse med et frokostmøde.

MaD uD aF huSeT
Kom og få en brochure eller ring til:
Delikatessen 8780 2825
Galleria 8780 2853
Vi gør det nemt og lækkert for dig
   
- besøg vores hjemmeside med masser af medlemstilbud

www.bruhn.as

- besøg vores hjemmeside med masser af medlemstilbud

Vor vinafdeling 
er en af de 

største 
vinhandlere 

 Jylland



Odder Golfklub Nyt fra formanden

Kære medlemmer

Så går det mod vinter. Vi har i år valgt, at vi ikke vender banen, 
men spiller til blå flag. Vi har i den forbindelse lavet proviso-
riske teesteder, så det bliver en anden bane, med nogle andre 
længder. Og vi går dermed samme vej rundt, som vi plejer. Her 
vil jeg ønske jer alt held med vintergolf på en ny måde. Håber 
I vil nyde dette.

Siden sidste nr. af golfen har vi, som I nok alle ved, sagt 
farvel til Tino Olsen. Vi har efterfølgende ansat Max G. Hansen 
som chefgreenkeeper. Max og hans stab af keepere har vist, at 
de kan behandle vor bane, så den i skrivende stund fremstår 
rigtig flot. Dette skyldes, den mekaniske behandling af greens, 
som er foretaget med propning og prikling. Desuden bliver 
greens afdugget eller slået hver dag, for at minimere svam-
peangreb. Vi kan desværre ikke garantere, at vi ikke får disse 
angreb. Men jo før vi stopper med at betræde greens, jo større 
er muligheden for, at vi ikke træder svampene fra fairway og 
ind på greens. Så derfor er vi gået til blå flag nu.

Vor bane er en af de baner, der er mest benyttet, og derfor 
også en af dem hvor sliddet er størst. Det kræver derfor også 
mere pleje af banen.

Jeg vil endnu en gang takke alle de frivillige, som hjælper 
med i klubben for det store arbejde, I har lagt her. Det er en stor 
hjælp for alle medlemmer i Odder Golfklub.

Husk vigtige datoer i 2014, se dem på side 7. Og læg spe-
cielt mærke til naturdagen, som vi håber, kan blive til noget i 
2014, så vi i fællesskab kan få vort anlæg helt op på mærkerne 
fra starten. Jeg håber ikke, at vi får en start på året 2014, som 
vi har haft i år, hvor vi kom sent i gang på grund af vinteren, 
og så blev sat tilbage spillemæssigt p.g.a. vore greens. Hvilket 
også medførte manglende greenfee indtægter. Det magter vi 
ikke et år mere. Men efter at vi fik greens op at stå igen, har vi 
dog haft en rigtig flot sæson.

Til slut vil jeg gerne ønske alle en rigtig glædelig jul samt et 
godt og lykkebringende golf-år 2014.

Med venlig hilsen
Niels Erik Hvillum

Af Niels Erik Hvillum, formand
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E-mail: neh@turbopost.dk

Næste nummer udkommer primo marts 2014
Deadline: 5. februar

Åkjærvej 200 • 8300 Odder • Tlf. 8654 5451

E-mail: oddergolf@oddergolf.dk
Hjemmeside: www.oddergolf.dk
Kontoret 86 54 54 51
Klubsekretær Karen Frederiksen
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Greenkeeper:
Max G. Hansen 6166 5008 6166 5008
E-mail: imaxgreenkeeper@gmail.com

Café og Proshop:
Henriette Schødt 8656 0059 2094 5620
E-mail: oddergolfcafe@gmail.com

Klubsekretær:
Karen Frederiksen 8655 8950 2680 8950
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Knud Lindenstrøm · strandvejen9@profibermail.dk
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Zeuner Grafisk as www.zeuner.dk · 8746 4010

Forsidefoto: Herluf Vestergaard



Sæsonen der gik  
– med turneringsudvalgets briller

Sæsonen startede jo desværre med rigtig dårligt vejr 
og senere store udfordringer med greens, hvilket 
bevirkede, at naturdagen måtte aflyses, åbningstur-
neringen måtte rykkes og at der alt for længe måtte 
spilles til blå flag.

Ovenstående årsager har desværre været medvir-
kende til, at der i foråret ikke var så stor opbakning til 
turneringerne, som vi har været vant til. Til gengæld 
har der været helt overvældende opbakning til turne-
ringerne i efteråret. Så samlet set har der været en lille 
tilbagegang i tilmeldinger, men stadig en rigtig fin 
opbakning til klubbens turneringer.

Alle turneringssponsorer fra sidste sæson valgte posi-
tivt at fortsætte som sponsorer for vores turneringer i 
denne sæson, hvilket vi er utrolig taknemmelige for. 

Probiler havde Åbningsturneringen, som desværre 
måtte flyttes pga. vejret, men trods alt blev gennem-
ført. Brillestudiet havde sæsonens første turnering 
med løbende start. Odder Avis var næste sponsor 
på banen med den hyggelige holdturnering. Super-

kiosken stod for pinseturneringen. Generationstur-
neringen tog CobraPuma sig af, og sidste turnering 
inden sommerferien var aftenturneringen, som igen 
i år havde Montra Odder Parkhotel som sponsor. 
Efteråret startede ud med Kvickly fødselsdagstur-
nering, som i år havde jubilæum. Turneringen er 
en partnerturnering, hvor der spilles greensome. 
Så fulgte klubmesterskaberne, som løb af stabelen i 
weekenderne 24.-25. august og 7.-8. september. AK 
Computer havde efterårets første individuelle tur-
nering med gunstart. Turneringen var fuldt booket. 
Weekenden efter denne var der damedag med Matas 
og Mikkel om lørdagen og herredag med Carlsberg 
om søndagen. Herefter fulgte Mørup Ure og Guld 
– også fuldt booket. Fuldt booket var også Shop og 
Café-turneringen, hvor Henriette gav gratis pølser og 
kaffe efter hul 9. Sæsonens sidste turnering var Hør-
krams andeturnering, som sluttede af med andesteg 
og ris á la mande og med et højt deltagerantal ser ud 
til at være blevet en god tradition og afslutning på 
golfsæsonen.
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Vi vil gerne sige tusind tak til vores turneringsspon-
sorer for jeres støtte til vores klubturneringer og på 
forhåbentlig gensyn i 2014.

Vi vil i 2014 gøre yderligere for at reklamere for 
vores turneringer, både på hjemmesiden og via mails 
til klubbens medlemmer.

Vi er privilegerede i turneringsudvalget. Vi har 
tilknyttet et fantastisk korps af frivillige turnerings-
ledere, og uden jer vil det slet ikke kunne lykkes at 
afvikle de mange turneringer i klubbens regi. 

En stor tak til alle turneringsledere og 
andre, der har givet en hjæl-
pende hånd og velkommen 
til de nye i turnerings-
lederkorpset. Det er 
mange timer I bruger i 
Odder Golfklub.

Turneringen for fri-
villige hjælpere blev 
spillet efter samme 
koncept som de fore-
gående år. Turneringen 
er en påskønnelse til alle 
medlemmer af Odder Golf-
klub, der på den ene eller anden måde 
hjælper til med at få diverse opgaver løst.

Klubmesterskaberne har jo været under en del 
forvandling hen over tid, og vi arbejder hele tiden med 
at forbedre dem. Der er nedsat et udvalg, som vi har 
bedt om at komme med input til afviklingen af næste 
års klubmesterskaber. Udvalget består af en repræ-
sentant fra hver række og udvalgsmedlemmerne er: 
Rasmus Wachtmann, Nicolai Ladefoged, Lars Tropp, 
Katrine Dalgaard, Lis Kjeldsen, Bjarne Mogensen, 
Kirsten Pagh og Steen Greve. Vi takker for, at I vil stille 

op, og vi ser frem til input fra jer, som vi kan arbejde 
videre med.

Næste sæsons turneringskalender ligger næsten 
fast, og vil blive offentliggjort på hjemmesiden, så 
snart der er accept fra vores turneringssponsorer.

Vi glæder os til at se rigtig mange medlemmer i 
klubturneringerne i 2014.
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Golf Team Odder (GTO)
GTO har haft en hel igennem god sæson. Træning 
startede allerede i vinters, hvor sneen lå højt. I løbet 
af året har vi haft mange gode træningssamlinger sam-
men med vores to energiske trænere Møller og Nyga-
ard. Den store indsats ved træningen har båret frugt, 
hvilket kan ses både på hold- og individuelle resultater. 
Flere af dem har været nævnt i tidligere nr. af Golfen.

To af vores dygtige juniorer hentede medaljer 
i septembers Årgangsmesterskaber for juniorer i 
Åskov Golfklub. Camilla Wagtmann fik sølvme-
dalje, og Søren Lind fik guldmedalje. 

3. division Damer
Odders damer rykkede sidste år op i 3. division, og 
det var spændende, om de kunne klare det på et 
højere niveau. Det viste sig, at det kunne de sagtens. 
Holdet sluttede på en flot 2. plads i deres pulje.

3. division Herrer
Efter en lidt uheldig start med nederlag i Give i 1. 
runde kom holdet stærkt igen, og sluttede med to 

Golf Team Odder’s sponsorer:

Zeuner Grafisk as · Skovdalsvej 22 · 8300 Odder · www.zeuner.dk

Vi har en klar vision...vi vil være
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                 Golfcafeen  
                                                                    sørger for 
                                                             at du og din mave har det godt. 

                                                            
                                                                Åbningstiden 
                                                                   Man. 11- spørg. 
                                                                                                 Tir-søn 11-21. 
                                                                                    
 
                                                                                      Vidste du at cafeen 
                                                              leverer mad ud af huset, 
                                                                                  samt afholder  festarrangementer  
                                                                                                       i huset. 
                                                                                   
                                                                                          Du er meget velkommen til 
                                                                                                   at kontakte os og få et tilbud. 
                                                                                                    Tlf: 8654 5451 / 2094 5620 
                                                                                                 Mail: Golfshoppen@hotmail.com 
                                                        
 
 
                                                              Golfshoppen 
                                                                  Odder Golfklub 
                                                                                                 Tlf: 86545451 / 20945620. 
 
                                                                                  Ny sensommer mode til damer & herrer.    
                                                                                                     Alt indenfor udstyr & meget andet .               

                                                     I butikken medio August 
                                                              Åbningstider. 
                                                                  Man. lukket. 
                                                                                                          Tir-søn 11-17. 
                                                                                             Har du spørgsmål/ bestilling. 
                                                                                      Da kontakt os i butikken eller på mail. 
                                                                                            Mail: golfshoppen@hotmail.com 

             
 
 

Ikas

Tage Iversen Holding

Holst,
Advokater

 

sejre og en uafgjort i de tre sidste matcher. Holdet 
blev nr. to i deres pulje. 

Kvalifikationsrækken rykker op
Holdet i Kvalifikationsrækken gjorde rent bord i 
deres pulje, og vandt alle matcher, og var derfor klar 
til oprykningsspillet i Kolding. 

Efter en spændende match i Kolding om opryk-
ning til 4. division, lykkedes det holdet at blive 
nr. to og derved sikre sig oprykning til 4. Division 
næste år. Stort tillykke til holdet, der har haft en helt 
igennem forrygende sæson. 

Holdet der sikrede sig oprykning bestod af Emil 
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Casparij, Jonas Gammelby, Emil Graae, Mathias 
Ladefoged, Søren Lind og Victor og Tobias Ulrik-
sen.

3. division senior 
Seniorholdet havde også en god sæson, og spil-
lede med om oprykning i sidste spillerunde. Men et 
nederlag på hjemmebane til Himmerland gjorde, at 
holdet sluttede på en 2. plads i deres pulje.

GTO i 2014
På baggrund af de gode resultater samt tilstrømning 
af især spillere til herrerækkerne, har vi i 2014 til-
meldt endnu et herrehold, så vi har hold både i kvali-
fikationsrækken, 4. division og 3. division.

Herved kan vi sikre os, at flere af vores juniorer kan 

Vigtige datoer
2014

Vigtige 
2014

Vigtige 

få lov til at prøve kræfter med hulspil i danmarkstur-
neringen. 

Til sidst vil jeg på GTO´s vegne gerne takke alle vores 
sponsorer for deres støtte i 2013. Og vi ser frem til et 
spændende 2014.

Peter Forsberg
Formand GTO

29. marts 2014 – naturdag

6. april 2014 – åbningsturnering

7. april 2014 – generalforsamling

27. april 2014 – Golfens Dag

STØT KLUBBENS ANNONCØRER
OG KLUBBENS SPONSORER

det betyder noget
for din og klubbens økonomi
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Handicap 2013

Handicapgruppe < 4,5 4,5-8,0 8,1-11,4 11,5-15,0 15,1-18,4 18,5-26,4 26,5-36,0

Forventet
Stablefordscore

33 32,5 32 31,5 31 30,5 30

Forventet gennemsnitlig stableford-score:

Så er det første hele år med det nye handicapsystem 
næsten gået, og reguleringen af handicap ophører 
med overgangen til at spille på vinterbane.

Det ser ud til, at spillerne har accepteret det nye 
system, og bruger det flittigt. Det betyder jo at mange 
registrerede scores, giver et mere retvisende handicap, 
og der er helt sikkert mange, der har fået rettet han-
dicappet lidt op. 

Der er dog mange spillere, der ikke har fået regi-

De kan eventuelt få overført EGA handicap ved at 
henvende sig til Handicapudvalget.

Årsrevision 2013
Ved årsskiftet deltager alle spillere, der har fået regi-
streret 8 scores eller flere automatisk i årsrevisionen.

Her testes, om spillerens handicap er på linje med 
det, der forventes i den handicapgruppe, spilleren til-
hører (se nedenfor). Hvis afvigelsen er mere end 2,9, 

Bang & Olufsen Horsens, er en afdeling af Vagns Radio

Bestil et hjemmebesøg 
af et fi rma, du kender, 
og har vi leveret 
kender vi jo også dig!
Vi servicerer det 
Østjyske område.

Ring Vagn Christensen
7025 1188. www.bang-olufsen.com

streret de 4 scores. Det betyder, at spillerne ikke har 
et EGA handicap, når den nye sæson starter. Den 1. 
november var der i alt 216, eller mere end hver femte, 
der havde afleveret/registreret mindre end 4 scores.

Der er selvfølgelig mange klubgolfere, der ikke har 
et behov for at have EGA handicap. Men der er også 
turneringsspillere, der ikke har et EGA handicap. De 
er så afskåret fra at spille turneringer, medmindre de 
kan nå at erhverve EGA handicap inden turneringer-
ne starter i 2014. Der kan være langtidsskadede, som 
ikke har spillet i sæsonen eller store dele af denne. 

reguleres handicap med 1. Og er afvigelsen mere end 
4,9, reguleres handicap med 2. Der reguleres op eller 
ned i forhold til, om afvigelsen er plus eller minus.

Spillere, der har fået registreret mellem 4 og 7 sco-
res i 2013, deltager også i årsrevisionen, såfremt der er 
et antal registrerede scores i 2012, som systemet kan 
hente og supplere med op til de i alt 8. Altså, er der 
eksempelvis registreret 4 i 2013 og 4 i 2012, deltager 
spilleren i årsrevisionen.

Med venlig hilsen
Handicapudvalget

Nr. 3 2013



www.advohus.dk

Aarhus 
Sønder Allé 3, 2. sal · 8000 Aarhus C
Tlf. 8612 3499 

Odder 
Holsteinsgade 19 · 8300 Odder
Tlf. 8780 1266 

Viborg 
Sct. Mathias Gade 66A, 1 tv. · 8000 Viborg
Tlf. 8726 2020



Nyt fra kontoret

Årsopkrævninger
Ligesom sidste år vil I inden længe modtage jeres 
årsopkrævninger. I modtager kun én faktura, men 
må gerne dele indbetalingen i to rater. I skal gemme 
fakturaen og genbruge den til indbetaling af anden 
rate 30. juni 2014. 

Man kan IKKE dele sin betaling i to rater, hvis den 
er tilmeldt Betalingsservice.

Tidsbestillingen forsætter vinteren igennem, og som 
noget nyt vil det i år være muligt at udskrive scorekort 
til vinterbanen. 

Kontoret holder lukket den 23. december og mellem 
jul og nytår. 

Så tilbage er der bare at ønske jer alle en rigtig dejlig 
jul og et godt nytår.

Mange hilsner
Karen

Sponsering af nyt ur 
på pumpehuset ved 1. tee

Vi sender en stor TAK til Brillestudiet Odder, 
som har sponseret det nye ur ved 1. tee.

Brillestudiet er som bekendt også turnerings-
sponsor i Odder Golfklub, og vi glæder os 
over det gode og trofaste samarbejde.

Sponsorudvalget Odder Golfklub
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Entreprenør og aut. kloakmester 
Rasmus Ellegaard Pedersen
Beder Landevej 48 · 8330 Beder · Tlf. 8693 6260 · Mobil 2127 3940 
Mail: rep@entreprenor-kloak-beder.dk 
www.entreprenor-kloak-beder.dk
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Kvickly slår igen dørene op
Fredag og lørdag den 21. og 22. marts 2014

åbner Odder Golfklub den nye sæson i Kvickly Odder.
Vi har præsentation af golfsimulator, og tilbyder prøveslag for alle.

Vi glæder os til foråret, og håber I vil lægge vejen forbi.

Markedsføringsudvalget, Odder Golfklub
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Forbereder kroppen på et lavere handicap og et sundere golfspil
www.fysiogolf.dk  ·  kontakt@houfysio.dk  ·  Tlf 86550545



Seniorklubben
Så er der atter gået en rigtig god golfsæson med godt 
vejr for det meste. Starten på året var dog ikke den 
bedste, da vore greens havde taget stor skade efter den 
lange vinter. Det gode vejr og godt arbejde fra green-
keeperstaben, resulterede dog i meget fine greens og 
en fin sæson.

 Vi har fået afviklet vores matcher i et godt tempo 
og med godt humør. Det skal alle deltagere have tak 
for og være stolte af. Andre klubber kan ikke forstå, 
hvordan det kan lade sig gøre. Jeg må jo sige, at det 
er medlemmernes fortjeneste, og siger det med glæde 
mange gange. Vi har været mange på banen, og vi 
har afviklet matcher med op til 142 deltagere uden 
at overskride vores tider, fantastisk!

Vi har haft 3 udflugter, og de var alle velbesøgte. Vi 
var i Hammel, Tange Sø og Brande. Alle steder har 
vi fået en god betjening og haft dejlige matcher. 

Kulinarisk kunne det ikke have været bedre, 
og derfor er vi i gang med at finde de 3 
steder for næste sæson, der kan leve op til, 
hvad vi oplevede i år. 

Det er svært at finde klub-
ber, der har plads til os i 
restauranten. Vi vil have 2 
gengangere og 1 ny bane 
med i pakken i 2014. Den nye bane vi skal besøge, er 
Fredericia, og da alle er glade for Hammel og Tange 
Sø, har de to klubber fået genvalg. Udvalget vil gerne 
høre fra medlemmerne, hvis der er baner, vi skal se på 
og evt. tage på programmet.

En af de spændende ting vi har deltaget i, var mat-
chen for Kræftens Bekæmpelse ”Slå Et Slag”, hvor vi er medlemmernes fortjeneste, og siger det med glæde 

mange gange. Vi har været mange på banen, og vi 
har afviklet matcher med op til 142 deltagere uden 
at overskride vores tider, fantastisk!

Vi har haft 3 udflugter, og de var alle velbesøgte. Vi 
var i Hammel, Tange Sø og Brande. Alle steder har 
vi fået en god betjening og haft dejlige matcher. 

Kulinarisk kunne det ikke have været bedre, 
og derfor er vi i gang med at finde de 3 
steder for næste sæson, der kan leve op til, 
hvad vi oplevede i år. 

chen for Kræftens Bekæmpelse ”Slå Et Slag”, hvor vi 
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samlede 10.500 kr. ind. Det var et flot resultat, og vi 
vil nok prøve det igen næste sæson, hvis det bliver 
en mulighed. Tak til alle medlemmer der deltog i 
matchen.

Vi har haft 3 venskabsmatcher, og har desværre 
ikke så mange pokaler i skabet, som vi håbede på. 
Men med medlemmernes hjælp vil det blive bedre 
næste år.

Angående matcher vil jeg lige gentage mig selv fra 
sidste år og bede om at man respekterer opslagene om 
tilmeldingsfrister og reservelister. Det er ikke let for 
en matchleder at overskue overstregningerne, når der 
bare bliver skrevet nogle nye navne ind på de pladser. 
Altså når listen er fyldt, skal man skrive sig på 
reservelisten.

Ved venskabsmatcherne har vi i en periode savnet 
et navneskilt til orientering for os selv og vore mod-
standere. Vort medlem Hans Andersen har på eget 
initiativ lavet et flot logo for Seniorklubben og et nyt 
navneskilt til alle. Selvom vi før har takket Hans for 
det flotte arbejde, skal der igen lyde en stor tak.

Vi har en god økonomi i klubben, og vil nok hæve 
tilskuddene til kommende arrangementer, men vi 
skal lige have afsluttet regnskabet, og se hvor mange 
vi bliver i vinterperioden.

I skrivende stund er der 226 medlemmer i senior-
klubben og der er 102 på ventelisten. 

Vores samarbejde med ventelistegruppen er gnid-
ningsløst, og det tyder godt for eftertiden. Vi kan fra 
seniorklubben sige, at vi er glade for, at der er poten-
tielle medlemmer, der har lyst til at gøre et stykke 
arbejde for dem på seniorklubbens venteliste. 

Vi har haft glæden ved, at vores nye rejseudvalg har 
organiseret et par gode ture. Det er jo altid svært at 
overtage noget fra et dygtigt rejseudvalg, men det har 
I gjort godt, og det skal I alle tre have tak for. 

I lighed med i år vil vi ved begyndelsen af den kom-
mende sommersæson udlevere en tilmeldingsblanket 
(kan også ”hentes” på vores hjemmeside, når den 

kommer på), som skal afleveres udfyldt ved fremmø-
det første gang i april måned 2014 og senest onsdag den 
30. april. De der har været medlemmer i år samt deres 
ægtefæller/samlevere har som sædvanlig fortrinsret, også 
selvom sidstnævnte måtte medføre lidt mere end 200 
medlemmer. Vi vil også i år være nødt til at begrænse 
tilgangen fra ventelisten, således at vi ikke bliver flere 
end de ca. 225 medlemmer vi er nu, alt inklusive.

Igen vil der være ferie i juli måned 2014, men der 
kommer ofte tilbud fra klubber rundt omkring, og 
de vil blive hængt op på opslagstavlen, så man selv 
kan tage affære. Det betyder, at vores sidste onsdag 
er den 25. juni, og vi begynder igen onsdag den 6. 
august 2014.

Vi startede vintergolf onsdag den 6. november med 
en ”starter”, og der er igen i år præmier til vinderne 
i rækkerne. Vi vil atter i år invitere ventelisten til at 
deltage i vinterprogrammet mod et beskedent beløb 
til præmierne.

Jeg vil gerne sige udvalget tak for et stort og 
flot stykke arbejde. I har lavet et meget fint stykke 
arbejde, og gjort det let at være formand. Det vil jeg 
gerne takke for.

Jeg vil også gerne takke Odder Golfklub, kontoret, 
rengøringen, køkkenet og greenkeeperne for stor 
hjælp til, at vi har kunnet afvikle vores matcher så 
smertefrit i denne sæson.

Vi har også afviklet en match om Ansgarpokalen og 
vinderen af denne fine pokal blev Karl Anker Thøger-
sen, der var bedst på tværs af alle rækker.

På generalforsamlingen uddelte vi også en pokal. 
Det er Jens Skovhus der har udsat en fin pokal til det 
medlem i Seniorklubben, der har den bedste han-
dicapforbedring i løbet af vores sommersæson. Der 
var mange af seniorerne, der havde forbedret handi-
cappet, men med en forbedring på 7,2 var Ingelise 
Bruun Jensen den suveræne vinder af denne pokal. 
Tillykke med det flotte resultat.

På Seniorklubbens vegne
Hans Henrik Conrad
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Mandagspigerne
Golfsæsonen blev vanen tro afsluttet med en turne-
ring den 29. oktober, og igen i år var der stor tilslut-
ning. Vejret var uheldigvis ikke det bedste, så vi gik 
kun 9 huller. Og våde blev vi vist alle.

I perioden efter sommerferien har der - ud over 
mandagsturneringerne - været afviklet en venskabs-
turnering med Århus Golfklub og et besøg i Mari-
agerfjord Golfklub. Tilslutningen - især til Mariager 
- var ikke overvældende stor, og vejret heller ikke det 
bedste. Men humøret var højt, og vi havde nogle 
gode dage.

På generalforsamlingen den 29. oktober, der blev 
holdt i forlængelse af turneringen, aflagde formanden 
beretning, og regnskabet blev godkendt. Det blev 
kort diskuteret, om vi fortsat skulle satse på at have 
to venskabsklubber og to udflugter. Det var der stor 
tilslutning til. Der skulle vælges nye medlemmer i ste-
det for Hanne Niklasson, Kirsten Jensen, Inga Lange 

og Else Aunsholt,  der alle udtræder af udvalget. Der 
blev udtrykt tak til de afgående medlemmer/formand 
for veludført arbejde i den periode, de har siddet i 
udvalget.

Som nye medlemmer af udvalget blev følgen-
de valgt: Margit Nielsen, Kitte Vestergaard, Bente 
Gustafson og Birgitte Clausen. Udvalgets sammen-
sætning er herefter:

Emmy Bjertrup, Birgitte Clausen, Bente Gustaf-
son, Margit Nielsen, Inge Rasmussen og Kitte Vester-
gaard. Udvalget vil senere konstituere sig.

Årets sidste arrangement er juleturneringen den 
25. november, hvor vi spiller Texas-golf med efterføl-
gende spisning og hygge.

God vinter og på gensyn til foråret.

P.u.v.
Else Aunsholt

www.nybolig.dk

Nybolig Odder

Rådhusgade 2 • 8300 Odder

Tlf.: 8654 2666
Fax: 8654 2566

E-mail: 8300@nybolig.dk

v/ Bo Bjerre & Jan Pedersen
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Rådhusgade 96 · 8300 Odder · tlf 86 54 29 11

Besøg områdets største butik
inden for hvidevarer, belysning og radio/tv

– Har altid en specialuddannet elektriker 
med servicevogn klar til en hurtig og effektiv service 

ved enhver el-opgave

Vi udfører alt 
i tømrer- og 
EL-arbejde

Knudsminde 12 · 8300 Odder · Tlf. 8654 1271 · www.brdr-jh.dk
Brdr. Juul Hansen A/S

 Invester i solens stråler,  
 spar penge samt CO2

 – godt for dig og miljøet!

Din lokale leverandør af 
kvalitetssolcelleanlæg til konkurrencedygtige 
priser. Vores faguddannede tømrere og 
elektrikere udfører professionel montage.
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Murermester
Poul Verner Kristensen ApS

Bredkjærvej 34 · 8300 Odder

www.murermesterpvk.dk

Kontor: 86 54 34 28
Søren:   20 67 56 59

Ladies Section
LS bestyrelsen takker alle medlemmer for en god og 
dejlig sæson, som vi har mange gode minder fra.

Efter en lidt svær start med masser af sne og vinter-
greens, kom sæsonen endelig i gang, og vi fik spillet 
vores 3 indledende runder til LS-DK. Heldigvis havde 
dette ingen betydning, da både A- og B-rækken kvali-
ficerede sig til finalen, som blev afholdt i september. 
Desværre blev det ikke til topplaceringer, men det var 
endnu engang en hyggelig tur. Tak til vores kaptajn 
Lissie Stæhr for alt dit arbejde med LS-DK.

Den 2. juni havde vi arrangeret en endagstur i bus 
til Sønderjyllands Golfklub, desværre var vi ikke ret 
mange af sted, men dem som tog turen havde en rig-
tig dejlig dag. Dette også takket være vores hyggelige 
golfspillende chauffør.

2013 har også været året, hvor vi har fejret vores 20 

års jubilæum, hvilket blev gjort med en stor jubilæ-
ums turnering den 4. juni. 99 deltagere, både mænd, 
kvinder og juniorer var med til at fejre os denne fest-

Fortsættes side 20
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Ladies Section: Resultaterne fra årets gennemgående turneringer:

A-rækken

Pipi Madsen 89 point
Tina Gammelby 83 point
Anne Dorthe Kristensen 75 point
Susanne Jensen 70 point
Lis Kjeldsen 69 point
Katrine Pedersen 61 point
Inge Marie Sv. Kristensen 59 point

B-rækken

Kirsten Pagh 72 point
Karen Tomshøj 63 point
Ellen Møller Kristensen 60 point
Annette Klougart 59 point
Gunhild Møller 54 point
Lisbeth Lau 53 point
Lene Løvkvist 51 point

HULSPIL:

Vinderrækkken:
Winner: Lise Vestergaard
Runner-up: Kirsten E. Petersen

Næstbedste-rækken:
Winner: Susanne Jensen
Runner-up: Tina Casparij

ECLECTRIC:

A RÆKKEN:
Winner: Inge Marie Sv. Kristensen 50 slag
Runner-up: Pipi Madsen 52 slag

B RÆKKEN:
Winner: Kirsten E. Petersen 50 slag/ hcp 24,4
Runner up: Kirsten Pagh 50 slag/hcp 25,0
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STØT KLUBBENS ANNONCØRER
OG KLUBBENS SPONSORER

det betyder noget for din og klubbens økonomi

lige dag. Andrea Moreno synes den skulle fejres lidt 
ekstra, så hun sendte bolden i hul på først slag på hul 
13, så vores hole-in-one sponsor Bent Olsen fra Olsen 
Tours måtte komme forbi med et gavekort.

Vores venskabs turneringer har ikke været for sejrs-
rige, da vi kun har vundet 1 ud af 4. Vi tabte begge 
vores udekampe mod henholdsvis Århus Golfklub 
og Juelsminde Golfklub, og tabte også hjemme mod 
Århus Ådalen Golfklub, men heldigvis kunne vi 
slutte sæsonen af med at genvinde pokalen hjemme 
mod Skanderborg Golfklub. Håber det går bedre til 
næste år.

Angående PINK CUP så har vi også i år været med 
i denne gode sag. Desværre ikke med samme flotte 
resultat som vi plejer, men vi fik alligevel indsamlet 
29.500 kr. Vi har nu bedt hovedbestyrelsen om hjælp 
til at få oprettet et udvalg på tværs af alle klubber, 
da vi ikke længere magter denne opgave alene, efter 
vores gode kaptajn Agnethe Kristensen har valgt at 
stoppe på posten.

Vi har også været til hunnematch mod Mens 
Section. Vi mødte jo op som forsvarende mestre, og 
heldet var med os, for hunden er stadig i lyserødt. 
Tillykke til alle de seje sild som gjorde det muligt.

2013 har jo også været året, hvor vi har mærket 
de nye handicapregler med EDS-spil og tællende 
runder til at erhverve sig sit EGA-handicap. Vi har 
fra Ladies Sections side valgt, at alle vores gunstarter 
skal være tællende. Og de almindelige tirsdage er det 

op til hver enkelt spiller, om man vil spille EDS. Men 
for at være med i præmierækken har vi besluttet, at 
man skal have spillet EDS. Rigtig mange er blevet 
reguleret både op og ned igennem sæsonen, og det 
er vores opfattelse, at dette er til gavn for alle spil-
lere. Desværre har vi igennem sæsonen været nødt til 
at diskvalificere en del spillere, da scorekortene ikke 
har været skrevet under, sikkert fordi alle har været 
optaget af at indtaste scorekort. Det er rigtig ærgerligt 
for den enkelte spiller, men det er de officielle regler, 
vi følger.

Trods krisen i samfundet har vi været privilegerede 
i stadig at have rigtig mange dejlige sponsorer. Vi 
håber alle LS-piger støtter op omkring dem alle, så 
de fortsat ønsker at støtte vores tirsdagspræmier, for 
uden dem ville vi ikke kunne bevare vores nuværende 
kontingent.

Til vores afslutning den 1. oktober fik vi delt en 
masse dejlige præmier ud for de gennemgående tur-
neringer:

Bestyrelsen vil gerne takke alle vore medlemmer og 
sponsorer for en god sæson, og vi glæder os til at tage 
hul på forberedelserne til 2014.

Selvom vi i år har været 83 medlemmer, kan vi 
sagtens være mange flere. Så kender du en damespil-
ler med max handicap 40, så inviter hende med til 
sæsonstart 2014.

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

Connie, Tina, Ellen, Rikke og Jytte

Fortsat fra side 18
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TANDLÆGERNE
Rosensgade 35 · 8300 Odder

86 54 10 07 · www.oddersmil.dk

Mikael Hussmann ApS · Bente Hjortshøj

Den gode vej til hullerne, smilet m.m.

4 2. www.christensen-kjaer.dk

PLANTE & HAVE CENTER

RUDEHAVVEJ 10
8300 ODDER

TLF.: 86 54 11 33
FAMILY-GARDEN@MAIL.DK
WWW.FAMILY-GARDEN.DK
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Tak for et godt år til alle 
juniorer og mini-juniorer

Traditionen tro sluttede vi året af med Ryder Cup i 
efterårsferien, hvor USA vandt, igen igen. 

Et par rigtig gode dage med over 75 spillere. Til 
den afsluttende fællesspisning fredag aften, deltog 
90 juniorer, søskende, forældre og bedsteforældre. 
Dejligt at se så mange til den traditionsrige afslutning 
på sæsonen. 

Igen i år havde vi fået rigtig mange flotte præmier 
til præmiebordet og ikke mindst nogle meget lækre 
startpakker til alle juniorerne. Det var helt overvæl-
dende. Så endnu en gang en stor tak til vores mange 
sponsorer. 

I år kunne vi sige tillykke til Rasmus Wagtmann, der 
blev årets junior og til Rasmus Fuglsang Graae, der 
blev årets fredagsjunior.

Vi har henover efterårssæsonen afviklet tre Fredags-
turneringer, og det har mellem 10-15 juniorer benyt-
tet sig af. Vi vil rigtig gerne have mange flere med, og 
med 80 juniorer burde det være muligt. 

Hensigten er, at juniorerne får en god træning i 
både spil, regler og pointberegning.

Da der er længe til april, hvor den nye sæson starter 
igen, har vi valgt at afholde tre Junior Vinterturnerin-
ger, som spilles i hhv. november og december måned. 
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Første gang var lørdag den 2. november, hvor hele 23 
juniorer deltog. Det må siges at være en succes. 

Vejret var rigtig godt, og alle juniorer havde det 
gode humør med. Der blev spillet 9 huller, og bag-
efter var der varm kakao og præmier. Deltagerne i 
A-rækken havde dog ikke fået nok efter 9 huller, så 
de gik 9 mere. 

I forbindelse med denne dag, vil vi gerne sige tak 
til alle de medlemmer, der havde starttid efter os, for 
at tage det med et smil og positive tilkendegivelser, da 
deres tid blev rykket pga. forsinkelser hos juniorerne. 

Vi har mange nye juniorer på banen, og det er ikke 
altid lige, at slaget bliver, som de ønsker det. Og de 
skal også lære, hvordan man færdes på banen. Det har 
vi jo alle sammen prøvet ... J

Næste Vinterturnering er lørdag den 7. december 
kl. 12.00. 

Og så slutter vi året med Junior Christmas 
Masters, som er en ”venter på gaver” turnering, der 

spilles tirsdag den 24. december kl. 11.00. Tilmelding 
sker via GolfBox. 

Mini-juniorerne holder også turnering på par 3 
banen disse dage. Deres starttid er 30 min. efter de 
andre, og der tilmeldes på ogk.juniorer@gmail.com

Vores Mini juniorer har været meget aktive i efter-
året, og fem af dem er blevet rigtige juniorer. Dem 
glæder vi os til at se mere til på den store bane til 
næste år.

I løbet af vinteren har vi intentioner om at samles 
en gang imellem og sammen holde spillet ”varmt”. 

Følg med på hjemmesiden og på Facebook for mere 
information.

Juniorudvalget siger tak for en rigtig god sæson til 
alle, og vi glæder os allerede til næste år. 

Juniorudvalget
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Mens Section
Mens Section sæsonen sluttede med gunstart 26. 
september. Der blev spillet Texas Scramble, spist Wie-
nersnitsler og holdt årsmøde. Der var som sædvanlig 
god tilslutning. Årets sidste sportslige resultater skulle 
gøres op og præmieres.
Først skal dog nævnes, at vi kunne hædre Brian Jen-
sen, Bjarne Kristensen, Frank Krog Hansen og Gert 
Elkjær som nye Østjyske Mestre for herreklubber 
ud af 14. Turneringen er arrangeret af Lübker Golf 
Resort og blev spillet den 21. september.

Unibrew Cup blev i år afholdt i Fredericia 7. sep-
tember. Et rigtig flot arrangement, der blev afviklet 

Holdet fra Unibrew Cup.

til alles tilfredshed fra tidlig morgen til sent aften. 
Sportslig set kunne vi ikke leve op til sidste års triumf, 
og måtte tage til takke med en 4. plads.

Der har deltaget 120 i årsturneringen 2013, den 
blev vundet af Sejr La Cour, Lars Tropp nr. 2 og Ken-
neth Rosendahl på tredjepladsen. Electric blev vundet 
af Lars Tropp med Brian Jensen som nr. 2.
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www.kontorhandel.dk
87-800-709

De Østjyske Mestre for herreklubber.De 3 første i årsturneringen 2013.

Hulspils turneringen, der er afviklet som Greensome 
parmatch, blev vundet af Peter Forsberg og Jesper 
Albertsen med Knud Sauer og Preben Balsby Thom-
sen som nr. 2.

Vi har i år spillet EDS som vedtaget. Det rykker 
noget rundt på spillernes Hcp. Til sæsonen 2014 er 
der lagt op til, at vi på fri torsdage selv taster resultater 
ind og får det godkendt af markøren. Det betyder, at 
alle hele tiden har det rigtige Hcp, og ikke er afhæn-
gige af, at en fra ledergruppen i Mens Section får det 

tastet ind. Vi har efterfølgende besluttet, at der i 2014 
bliver tre lige store rækker A, B og C, og det vil blive 
justeret løbende, så hvis antallet er til det, bliver der 3 
præmier i alle 3 rækker.

Michael Moric valgte at udtræde af Mens Sections 
ledergruppe ved sæsonens afslutning. Michael har 
været tovholder for indtastning af resultater gen-
nem årene, og har været forbindelsesled, hvis der var 
problemer i det gamle program, der nu har fået en 
afløser. Vi siger tak til Michael for mange års indsats i 

Fortsættes side 26
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Ulrik Andersen
Mobil 23 49 32 31

Rønhøjvej 29 · 8300 Odder · Tlf. 86 54 40 00
www.byensvvsodder.dk · vvs@byensvvsodder.dk

Vand-Varme-Sanitet-Blik-Ventilation

Mens Section. Erik Hamann Carlsen er nyt medlem 
i ledergruppen.

Afslutningsvis sendes en stor tak til vore Mens Sec-
tion sponsorer for hjælp ved månedsafslutningerne, 
og ikke mindst det økonomiske bidrag. Og til Mens 
Section spillerne gennem året tak for en god sæson og 
på gensyn i 2014. Sidst men ikke mindst en hilsen og 
stor tak til Odder Golfklubs personale ude som inde. 

Vi håber på en mild vinter med meget vintergolf, 
og vi ønsker jer alle glædelig jul og godt nytår.

På ledergruppens vegne
Bent Kruse Hulspils turneringens 1. og 2. plads.

Fortsat fra side 25
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Sammen
bygger vi professionelt 

Odder Trælast & Byggecenter
Banegårdsgade 27 • 8300 Odder • Tlf. 8654 0088

27



STØT KLUBBENS ANNONCØRER
OG KLUBBENS SPONSORER

det betyder noget
for din og klubbens økonomi

|   Advokat Erik Jensen   |   Holst, Advokater   |   Hans Broges Gade 2   |   DK-8100 Århus C   |
|   T,  8934 1114   |   M,  3010 2214   |   E,  eje@holst-law.com   |   www.holst-law.com   |

|   Advokat Erik Jensen   |   Holst, Advokater   |   Hans Broges Gade 2   |   DK-8100 Århus C   |
|   T,  8934 1114   |   M,  3010 2214   |   E,  eje@holst-law.com   |   www.holst-law.com   |

Annonce_Golfen_148x50.indd   1 04-04-2012   15:59:05

Bliv synlig i lokalsamfundet

Rosensgade 15
8300 odder
tlf. 86 54 10 11
fax 86 54 10 97
annoncer@odderavis.dk

✂

Herre & Damefrisør
Nygade 2 · 8300 Odder · Tlf. 86 54 17 17

28



 

Julefrokost ud af huset 
Saml selv julemenu  

• Hvide sild med karrysalat kr. 25,- 

• Fiskefilet med remoulade             kr. 25,- 

• Æg & rejer                                    kr. 25,- 

• Sylte med rødbede & sennep         kr. 25,- 

• Roastbeef m/remoulade og løg      kr. 25,- 

• Hjemmerøget laks m/spinat  kr. 45,- 

• Gravad laks m/ dildsauce              kr. 35,-  

• Andebryst m/ nøddesalat                 kr. 40,- 

• Mørbradbøf m/bløde løg                 kr. 40,- 

• Lille engelsk bøf m/bløde løg       kr. 45,- 

• Flæskesteg m/ rødkål  kr. 30,- 

• Skinke med grønlangkål & brunede kartofler  kr. 40,-             

• Frikadeller med rødkål                   kr. 35,- 

• Æbleflæsk                                     kr. 30,- 

• Leverpostej m/ bacon                      kr. 25,- 

• Tarteletter m/ høns i asparges          kr. 30,- 

• Udvalg af oste m/frugt  kr. 45,- 

• Risalamande m/ kirsebærsauce. Kr. 30,- 

Brød og smør er inkl. i prisen. 

Minimum antal retter man kan bestille er 5 stk. 
Minimum antal pers. 10 pers. 

Vi kan levere lige til døren  

Pris for levering kr. 70,- pr. kørsel inden for Århus /Horsens område. 

Der er selvfølgelig også mulighed for selvafhentning. 

Golfcafeen Odder :  tlf 86545451 /20945620 

 

Golfcafeen Odder :  tlf 86545451 /20945620 

JULE UDSALG I SHOPPEN

Starter d. 30/11 & hele december

VI FRATRÆKKER 50 % PÅ ALT I BUTIKKEN

Dog ikke handsker samt Biom Ecco sko
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87 80 12 66

v/ Palle & Frank Jensen · Rosensgade 4 · DK-8300 Odder

  Flag på for-ni          ·          Par 3 banen          ·          Afstandsmarkeringer

86 54 32 66
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Vi har en klar vision. Vi vil være
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HUSK!

Deadline for næste
nummer af Golfen er
den 5. februar 2014

www.oddergolf.dk
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